
Szent Imre Óvoda 
Novemberi szülői levél 

tel: 22/312-367 
 

November havi programok: 

Nov. 1. (kedd) Mindenszentek ünnepe – munkaszüneti nap. 
Nov. 2-3-4. (sze.-pé.) Őszi szünet – nem tartunk ügyeletet. (VÁLTOZÁS) 
Nov. 9. (szerda) Szent Imre-napi kézműves foglalkozás. 
Nov. 11. (péntek) 15.30-tól 16.30-ig Márton-napi kézműves 

foglalkozás, 17.00 órakor lámpás felvonulás a 
belvárosban. A felvonulásra várjuk 1. évfolyamos tanulóinkat a 
tanító nénikkel és szüleikkel együtt. 

Nov. 12. (szombat) 9.30-tól 11.00-ig Szent Imre – VÁR 1. –  
 iskolanyitogató, iskola bemutató foglalkozás az 
iskolában, nagycsoportos óvodások és szüleik, családjaik 
számára. 

Nov. 14. (hétfő) 9.00 Nagycsoportosainkkal a Mesterségek Házába látogatunk (Márton-napi 
hangkeltő züzülő). 

 16.30 Szülők imája a kápolnában „Azokért a gyermekekért, akiknek elváltak a szülei”. 
 16.00-18.00 Fogadóórák a Bárány, a Csengő, a Liliom és a Csillag csoportban 

(ügyelet: Szivárvány csoport). 
Nov. 14-18. (hé.-pé.) Tartós élelmiszerek gyűjtése Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan. Kérjük, hogy 

a lépcsőfordulóban előkészített „kamrában” helyezzék el adományaikat! 

Nov. 15. (kedd) 7.30-9.00, 15.00-17.00 Ebédbefizetés az iskola titkárságán. 
 16.00-18.00 Fogadóórák a Bárány, a Csengő, a Liliom és a Szivárvány 

csoportban (ügyelet: Csillag csoport). 
Nov. 16. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 2./A iskola-előkészítő foglalkozás nagycsoportos óvodásaink 

számára az iskolában. 
 16.00-18.00 Fogadóórák a Bárány, a Csengő, a Csillag és a Szivárvány 

csoportban (ügyelet: Liliom csoport). 
Nov. 17.(csütörtök) 16.00-18.00 Fogadóórák a Bárány, a Liliom, a Csillag és a Szivárvány csoportban 

(ügyelet: Csengő csoport). 
Nov. 18. (péntek) 16.00-18.00 Fogadóórák a Csengő, a Liliom, a Csillag és a Szivárvány 

csoportban (ügyelet: Bárány csoport). 
Nov. 22. (kedd)  Egyházmegyei óvodai szakmai nap (Liliom csoport). 
Nov. 23. (szerda) 9.00 BÓBITA – AKADÁLY 1. – iskola-előkészítő foglalkozás az iskola 

tornatermében nagycsoportos óvodásaink számára. 
 15.30-17.30 Adventi koszorú készítő kézműves foglalkozás – szülőkkel. 
Nov. 25. (péntek) 16.00-17.30 Szent Imre – VÁR 2./A – iskolanyitogató, iskola bemutató 

foglalkozás az iskolában, nagycsoportos óvodások és szüleik, családjaik számára. 
Nov. 29. (kedd) 8.00-10.00 Szent Imre – VÁR 2./B – nyílt órák a nagycsoportos óvodások szülei 

számára az iskolában. 

Nov. 30. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 2./B iskola-előkészítő foglalkozás nagycsoportos óvodásaink 
számára az iskolában. 

Dec. 5. (hétfő) 16.30 Szülők imája a kápolnában „Azokért a gyermekekért, akik a keresztségre 
készülnek”.  

 

Székesfehérvár, 2016. október 28.  
 

Csák Lajos igazgató   Dombi Mátyásné intézményegység-vezető 

Szepesi Attila 
Csiga-vándor 

 
Fűszálon, levélen 

csiga csúszik kevélyen. 
Pestről indult 

tavasszal, 
nem haladt csak arasszal. 

Jaj, Pécsre mikor ér? 
Múlik az ősz, 

jön a tél. 
Csiga-vándor 

mendegél. 
 


